
 

 KIWANIS   INTERNATIONAL  

 

   

 District België-Luxemburg     

 Divisie Oost-Vlaanderen Rand    

       

 K I W A N I S       O U D E N A A R D E       

 Adriaen Brouwer  EF 0452          

       

 Voorzitter Guy Van De Velde    

  

Gr. van Landaststraat 120  9700 Oudenaarde 
 guy.vdvelde@skynet.be  - 0497/515380    

      

 Secretaris Philippe Vanderdonckt  Penningmeester Koen VAN DORPE  

  Tuybenslos 4  - 9700 Welden Groenstraat 23c - 9790 Wortegem-Petegem 

  pv@immomatch.com  -  0495/50.19.40 koen.vandorpe@moorestephens.be  - 0496/129894 

 Clublokaal Restaurant  LADEUZE    

  Ladeuze 3  -  9680  Maarkedal    

  Externe reservatie via secretariaat - 1ste /3de dond.    

 Web www.kiwanis-oudenaarde.be    

 Clubemail info@kiwanis-oudenaarde.be    
       

 Verslag van de vergadering: 817 Restaurant:   Ladeuze   

     

 

Datum: donderdag 7 november 2019 
Menu: 
1. Apero met 3 hapjes. 
2. Vol au vent met frietjes 
3. Trio van vanille-ijs met speculoos en 

chocomousse.  

 
 

 
De vergadering opent om 20.25. 
 

  
 

We zijn met 23 leden van de  30  waarbij  =  77 %, hetgeen goed is voor de ons 
gestelde ambitie van 75 % aanwezigheden. 
 

mailto:guy.vdvelde@skynet.be


We hebben een speciale gast die avond,  Carlos Ghistelinck,  de stichter van KI Waregem en tevens 
peter van onze club; later op de avond vertelt hij ons in het kort zijn KI-leven dat begon in 1975 met 
de oprichting van KI Waregem ( wuk?) en dan bij het charter in 1978 in salons Mantovani van KI 
Oudenaarde AB (jawadde) 
 

 
 
Inkomende post: 
Het eindejaar nadert! Vandaar: 
 

 
Champagne Rotary Oudenaarde:  topchampagne Forest-Marié aan 125 euro voor een doos van 6 
flessen. 
 
Kiwanis Gent Gravensteen : champagne Louis Nicaise aan 130€ per kist van 6 flessen (Brut classique). 
 
BUITENBEZOEKEN 
Schlager festival van Rotary Kruishoutem (bezocht door voorzitter en secretaris) maar tevens  KI 
Zottegem, Oosterzele en Aalst. In totaal een 750-tal mensen op een donderdagavond (!!!)  tot een 
stuk in de nacht met Willy Sommers – bekend van o.a. de hit “Geef die cendrié aan Rosa”. We 
vroegen ons toen we in de zaal arriveerden af of onze vriend Luc Verhenne al had opgetreden en of 
hij nog aanwezig was rond 1 uur, maar zijn personeel meldde dat zijn show al een tijdje voorbij was, 

want hij zat in het voorprogramma (      ) 



 
 
 
Onze voorzitter is tevens naar de ambstoverdracht van KI Ronse geweest, al waar hij zijn beste frans 
mocht bovenhalen, samengevat: “un club assez raide, qui joue avec des bougies”.  
 

 
 
Onze luitenant-gouverneur was er ook en hij heeft – zoals bij onze machtsoverdracht – uitgelegd 
waar Kiwanis voor staat. Onze voorzitter stelde bij KI Ronse jaloers vast dat er bij de eerste gong van 
de hamer op de bel volledige stilte was en iedereen recht veerde…  Hij gaat dit hopelijk de volgende 
vergadering niet bij ons uitproberen… 
Moraal van het buitenbezoek in Ronse: het zou leuk zijn om eens een event samen te organiseren! 
 
Onze voorzitter is ook op buitenbezoek geweest bij KI Gent Gravensteen, naar hun Comedy Night 
met Walter Baele. Ze hebben er een mooie opbrengst aan overgehouden die tijdens de avond zelf 
werd weggeschonken aan twee goede doelen. 
 
Tenslotte is onze voorzitter als genodigde van Edwin naar de oktober vergadering van de “ 41 Club” 
geweest met een spreker over den Brexit. Een leuke en leerrijke avond.  
 
We danken onze vriend Eddy Uytterschaut die ons KI-embleem (koperen plaat) van destijds bij de 
Rantere, tijdig (!!!) van de buitengevel heeft verwijderd en heeft opgekuist. We gaan het nu 
ophangen aan de buitenmuur van De Ladeuze en (opnieuw) laten inhuldigen tijdens een officiële 

protocolaire plechtigheid door de Burgemeester van Maarkedal 😊 
 
 



 
 
 
 
 
. 

Wim laat nog weten dat  op 16/11 Philippe Catherine komt spelen in de Harmony. Voor de 
geïnteresseerden van jazz (een niveau om “u” tegen te zeggen), er zijn nog een aantal tickets 
beschikbaar! 
 

Guy stelt een nieuw kandidaat-lid Wim VDS voor aan de vergadering.  
 
Een aantal commissie voorzitters aan het woord: 
 

- Cultuur: Edwin doet nog eens een oproep voor het cultuurevent in Bozar te Brussel, de 
expositie van Keith Haring, gevolgd door een lekkere lunch; 

- Yann geeft wat meer uitleg over het Witten Raven project enerzijds en de sponsoring van 
Heartsave anderzijds. 

- De commissie van Stefan komt binnenkort samen en hij zal hierover op de volgende 
vergadering rapporteren. De voorzitter bedankt Stefan ook nog voor zijn rol als Data Base 
Manager (DBM): voor het plaatsen van de foto slideshow (betreffende het werkjaar 2018-
2019) op onze website, toegankelijk en te bekijken door alle derden (www.kiwanis-
oudenaarde.be/events) 
 

 
Tour de Table 
 

We onthouden de belangrijkste statement : zij die te weinig naar de vergadering komen, hebben 
ongelijk. 

 
 
Einde vergadering : 22u25 
 
 
AGENDA  

- 21/11/19: ledenvergadering 818 + spreker Veronique De Tier (prof UG – Dialectologie) 
-  05/12/19 Sinterklaas event + surprise act mogelijks voorafgegaan door een bezoek aan het 

atelier van Herman van Nazareth. 

http://www.kiwanis-oudenaarde.be/events
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-  Vrijdag 13 december: X-mas party en Ladiesnight in restaurant Paul de Pierre – folk 
muziekbandje en party 

- Zondag 15 december 11.00 Brussel tentoonstelling Keith Haring + lunch in “les petits 
oignons” 

- 16/01/20: ledenvergadering – NY sfeer 
- 30/01/20: ledenvergadering 
- Zondag 26 januari : Geutelingen wandeling regio Brakel + proeverij 
- 06/02/20: ledenvergadering 
- Vrijdag 14 februari: Valentine candle night met onze ladies + workshop over erotische 

kruiden 
- 20/02/20: ledenvergadering 
- 05/03/20: ledenvergadering 
- Zaterdag 7 maart 10.00 daguitstap met bus naar Geel, Art Center (Herentals) en Beeldentuin 

(Geel)Hugo Voeten 
- 19/03/20: statutaire algemene ledenvergadering (goedkeuring jaarrekening 2018-2019) 
- 2/04/20: ledenvergadering (in Paassfeer) 
- 16/04/20: ledenvergadering 
- Zondag 26 april om 14.00: “onbekend Gent” met Gids gevolgd door bezoek om 17.00 Van 

Eyck met gids in MSK; diner in SODA 
- 07/05/20: ledenvergadering 
- 21/05/20: geen vergadering 
- 28/05/20: ledenvergadering 
- 04/06/20: ledenvergadering 
- Zaterdag 06/06/20: President’s day 
- 18/06/20: ledenvergadering en verkiezingen! 
- Vrijdag 02/07/20: eerste vakantievergadering met ladies (bezoek Walburgatoren en klokken) 
- Donderdag 23/07/20: bezoek Gentse feesten 
- Vrijdag 28/08/20: 2de vakantievergadering met onze ladies 
- Zondag 30/08/20: Familyday@Liedts 
- 03/09/20: ledenvergadering 
- 17/09/20: ledenvergadering en ambtsoverdracht 

 
 
Aanwezigheden 
 

   aanwezig Verontschuldigd afwezig 

1 Bamelis Tom  1  
2 Bontemps Geoffrey 1   

3 Browaeys Luc  1  
4 Browaeys Tom 1   

5 Castelli Rinaldo 1   

6 Deconinck Frank  1  
7 De Cock Mathieu 1   

8 De Cordier Jean-Paul  1  
9 De Wilde Guy 1   

10 Depret Gilbert  1  
11 Desmet Jean Pierre 1   

12 Fruyt  Koen  1  
13 Goossens Stefan 1   

14 Libert Marc 1   



15 Matton Marc 1   

16 Merchiers  Wim 1   

17 Meysmans Edwin 1   

18 Mys Christian 1   

19 Nachtergaele Joris  1  
20 Tsjoen Luc 1   

21 Uytterschaut Eddy 1   

22 Vandenabeele  Harry 1   

23 Vandendriessche Jean 1   

24 Vanderschueren Dirk 1   

25 Vanderdonckt  Philippe 1   

26 Van De Velde Guy 1   

27 Van Dorpe Koen 1   

28 Van Melkebeke Peter 1   

29 Verhenne Luc 1   

30 Wouters Yann 1   

 Totaal:   23 7  

      

 bezoekers  1   

 kandidaat lid     

   24 76,67%  
 


